“ÇOCUK FELCİNE SON”
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Yarışma Teması:
Çocuk Felcine Son
Rotary Vizyonu; önce kendi içimizde, sonra yaşadığımız toplumlarda ve nihayetinde tüm dünyada
kalıcı değişimi yaratmak üzere bir araya geldiğimiz ve harekete geçtiğimiz bir dünya hedefliyoruz.
Uluslararası Rotary, tüm dünyada 1,2 milyondan fazla Rotaryen ve 35,000’den fazla kulüp ile en
büyük sivil toplum kuruluşudur. Farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerden insanların oluşturduğu bu
birliktelik, bu insanların önce kendi ülkelerinde sonra dünyada fark yaratmalarına neden olur.
110 yılı aşkın süredir okur yazar sayısını arttırmak, çözümsüz hastalıklara deva olmak, yoksullukla
mücadele etmek, temiz suya kolay ulaşımı ve barışın dünyaya egemen olmasını sağlamak için,
kültürler arasında kıtaları birleştiriyoruz.
Rotary tüm dünyada öncelikle 6 odak noktasında topluma yararlı olmayı hedef belirlemiştir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barış ve anlaşmazlıkların çözümü
Hastalıkların önlenmesi ve tedavisi
Temiz su ve hijyen
Temel eğitim ve okuryazarlık
Ana ve çocuk sağlığı
Ekonomik ve toplumsal kalkınma

Çocuk Felci Hastalığı (Poliomyelitis)
En çok 5 yaşın altındaki çocukları etkileyen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Halkta polio virüsü veya
çocuk felci olarak bilinir. Virüs, kişiden kişiye, genellikle bulaşmış su yoluyla yayılır. Sinir sistemine
saldırabilir ve bazı durumlarda felce neden olabilir. Hiçbir tedavi şu ana kadar yoktur, ancak çocuk
felci aşı ile önlenebilir.
Çocuk felci aşısının bulunmasından sonra 74 yıldır mücadele tüm dünya çapında devam etmektedir.
Bundan 30 yıl önce tüm dünyada 350,000 aktif hasta var iken, Uluslararası Rotary, polio aşısının ana
sponsorluğunu üstlenmiştir. Diğer ana sponsor Bill Gates vakfı ve UNICEF ile birlikte, her ülke sağlık
örgütleri sayesinde şu anda sadece iki ülkede toplam 33 yeni vaka vardır.
Rotaryenler 1979 yılından şu ana kadar tüm dünyada çocuk felci aşısı için 1,2 milyar dolar para
harcamışlardır.

Yarışma Amacı:
Çocuk felci aşısı ve Uluslararası Rotary farkındalığı yaratmak, yarışma sonucunda dereceye giren
tasarımların tüm Türkiye’de 24 Ekim Dünya Çocuk Felci Günü sergilenmesini sağlamak ve tüm
Dünya'da çocuk felci hastalığı farkındalığını arttırmaktır.
Çünkü çocuk felcinine neden olan virüsü ortadan kaldırmaz isek, her yıl dünyada 200.000 yeni vaka
görülmesi mümkün olabilir. Şu anda hastalık yalnızca 2 ülkede görülmektedir. Türkiye'nin Suriye
sınırında iki üç adet vakaya sağlık bakanlığı ekiplerince çok hızlı müdahale edilmiştir ve o bölgedeki
her çocuk aşılanmıştır. Ancak her çocuğa aşıyla ulaşmadığımız sürece hiçbir çocuk güvende değildir.

Bu nedenle Türkiye’de çocuk felcini hatırlamak, yeni nesiller arasında farkındalık oluşturmak,
gündeme getirmek ve bu konuya ilişkin kalıcı eserler kazandırmak amacıyla “Çocuk Felcine Son”
konulu afiş/poster yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren 20 eser bir yıl süreyle farklı
şehirlerde ve/ veya ülkelerde sergilenecektir.

Yarışma Takvimi:
•
•
•

Son başvuru tarihi: 10 Ekim 2019
Jüri Değerlendirme: 13 – 17 Ekim 2019
Ödül Töreni: 24 Ekim 2019

Yarışma Jürisi:
1. Doç Dr. Oktay YAPICI / Samsun Rotary Kulübü Dönem Başkanı
2. Dr. Mahir YERLİKAYA / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim
Üyesi
3. Dr. Teoman KAYNAR / Rotary 2430. Bölge Çocuk Felci Komite Başkanı
4. Cihan İŞBAŞI / Tasarımcı – Graphx
5. Ahmet ÇOLAK / Samsun TAKEV Lisesi Tasarım Öğretmeni
6. Kemal ÖZEN / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar E. B. Arş. Gör.

Katılım Koşulları:
•
•
•

•

•
•

•

•

Yarışma tüm katılımcılara (juri üyeleri ve 1. Derece yakınları hariç) açıktır.
Poster üzerinde “Çocuk Felcine Son” sloganı bulunması zorunludur. İsteğe bağlı olarak Rotary
amblemi Uluslararası Rotary kurallarına uygun olarak kullanılabilir.
Yarışmacılar yarışmaya sadece bireysel olarak katılacaklardır. Her katılımcı herhangi bir
yarışmada (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül
almamış ya da sergilenmemiş kendilerine ait özgün en fazla üç(3) adet tasarım ile katılabilir.
Başvuru eserinin daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış
olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun
ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve
başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
Yarışma neticesinde başarı ödülü, mansiyon ve sergilenmeye uygun görülen afiş tasarımları
farklı platformlarda sergilenecektir.
Seçici kurulca çevrimiçi ortamda değerlendirilecek afişin dosya boyutu 3 MB’ın altında olacak
şekilde kaydedilmelidir. Tasarımlar 50X70 cm ölçülerinde, 150 dpi çözünürlüğünde ve JPEG
formatında yüklenmelidir.
Dereceye ve sergilemeye giren posterler, baskıya uygun olarak CMYK modunda 300 dpi
çözünürlükte PDF ya da JPEG formatında istenecektir. Sergiye girecek olan eserlerin, baskıları
Samsun Rotary Kulübü tarafından yapılacaktır ve farklı şehirlerde sergilenecektir. Dereceye
giren eserler billboard, raket vb. alanlarda kullanılmak üzere boyut farklılığına uygun olarak
tasarımcıdan yeniden düzenleme yapması istenecektir.
Dereceye ve sergilemeye giren posterlerde değişiklik yapma ve kullanım hakkı Samsun Rotary
Kulübüne aittir.

Ödüller:
•
•

Başarı Ödülü (1 adet) 3000 TL + Başarı Belgesi,
Mansiyon (3 adet) 1000 TL + Başarı Belgesi,

•

Sergileme (16 adet) 250 TL + Katılım Belgesi verilecektir.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
•

2430. Bölge Samsun Rotary Kulübü / Türkiye

Faydalı Linkler
•
•
•
•
•
•

Rotary 2430. Bölge
Global Polio Eradication Initiative
Rotary International
Rotary helps close out the year with gains against polio
Rotary İşitsel ve Görsel Kimlik Rehberi
Rotary Logo

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:
Telefon: 0532 387 93 44
Detaylı Bilgi İçin: info@cocukfelcineson.com
Web Adresi: www.cocukfelcineson.com

